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اًلثانجنة.اًلحكيقةهدهفيريباًقلاحدمحنديكوزن،لا.اًلممرية.مقدمة

الحافر،اًلحكمنظاماناًلمقدمةهذهمناًتكلصهاالنيواًلنتيجةحجروف!عوااًلذينالاولالرعيلأبناءمنواحد،موسسلامه

((نهايةمالاالىقائم1887عامسلامهولدوقد.اًلحاضرةالثقافيةنهضتناعرعفي"لاساس

مخرفرجلكلمات."منفعلا"سلامةأرسوحينبلادناعليهاالضجمكانتاًلمصيبةبالحالطفولتهاقنرنتحيث

...الهندي..ايهالاتقاطعه:"مخندا"فرنس!شاب.احتلالهـال!كواعداًلانجليز

..ذلكومع..هنديالست:"ساخرا))سلامهمجلشةهيالجيلبرلكبلشباالاولىاًلفكريةالمدرسةوكانت

..ءمربم!انهبيو/"ضجة"الملونايها..اصرلى:اخرثاباولتاتيالجل!ةومجلمة،الاولىعنايض!االعاوملمولتالتيامتطفا

كذلك.ازا...تماما:سلافةوبيعقالاستاذالاولىيحردوكان.اهتمامهاصكل-الاوروبيةاًلآداب

الانجلب،...الحقهظلك!ليس..تناقشقلاانن:ثالتشابوثيقةصلةعلىكانوكلا!ما،أنطونفرجالاستاذوالاخرى،!روف

!إم3أسياد..أتسممني..اسيادكمبحوثهاتوانيالمقتطففكانت.لهماالمعاصلرةالاوروبيالفكربتيارات

هاربا"-للامه/يخصرفبينها،الضجةتزداًد"ل،،تخيمالتيوالارتقاءاًلنشوءنظفيباتفيالاودوبيةاصادراعناًلمترجمة

***اهـرسةاروائعالينانق!تفقدالجامعةأما.الت!وراسمموسىسلامه

خطابا"ينفيسخص"الوقتذلكفيالفرنس!ييناًلادباءقرائحبهاجادتالمتياًلرومانسية

يومياتكتكتبزلتاما...سلامهمن...لمشدنمنرسالهانها-.البعيد

"القراءةفييبدأ".ذاكرتيفيصوتكفما.زال،اخيياسأقراها..نقطةفيوتجمعت،سلإمهاهتماماتتشعبتالبؤرةهذهومن

،وكأفياًلمقعدعلىاجاسكاوجدتني،الأمسياتاحدىفيانيذكرو.1..-.))الفكرأنواكتشف..والمحضنارةالثقافةبينالعلاقة:هيواحدة

-ا.قرارحاسمالىاًصلص!اًلكرسيههـذاابرحالانويتوكأني.بهأسمرتالحفرة!نصادفىتعبيرهو-نشاطاتهمختلففي-الانساني

اكافح"م؟انيجبالذينخصوميهممن؟الدنياهذهفيعاملاناماذايوجهانيجبالاودوبيةالثقافةالىميلهأنأيقنثمومن.اًلانسانيظ

احب،نا،وواجيبافكريووجدت؟ان*ا؟بر!هميجبالذيناء!ممفائيهممن-01الثقافةلهذهاًلحضارقيالجذورعلىالتعرلىاًلى

هذهفيمأدبنيليس.اجل.بهانطقكلامافأسمعهت!يرفييحتدا.اوروراورظروجههموسىسلاء"يولىان،اذنغرب!بايكنولم

!حبماتكونانأبانيلستبللا.ثرياا!نان(باليفلست،الدنياعادخىشهوداً!،يرقضييكل!ولكنه.باريىالارلىوج!نهوكانت

وآص،شيءكلاًعرفان،اًفهماًنقصديوانما.واطفالزوجةبلملأ!هعنلوتثوهمالفرف!بنالمثقةينسياطجلدتهأنبعدوطنهاًلى

الانجليزلاكافج!لاكاؤج:واجبت؟لماذاولكن:فقلتروت3ث،اكلاالمعرفةعلىاًلوقتذل!فياكبواالمستشرقينمنبهميراوأنخاصة،وتاريخها

الذيالشرقيهذاأكافج.تار،يخناأكافحوايرضاواطننا.عنيجلواحتى.اًاقديمالمصرياًلتابىبخاسةدر

وطني:أ؟ناءفيه،ميشالذيالهـوانهذاوأكافح،التقاليدديدانتأكلهفحرمماليعوض،حرةدراًسةوطنهليدرساذنسلامهعاد

منللالافوءدو،للانجليزعدواني.أجل.الفقروهواناًلجهلهواناتلارو*-ذباذ!انيرلمصقواأنشا!واالذينالانجليزادرسيناايديعلى

انعصريةوايجبضادةالعنميرمارضونالذينالاقطاعيينل!؟لاء،وطنياًبناءرم!انها،م!سأما.العظمىبريطانبباتاريخهوالعالمتاريخ-أنالمصريين

الى؟ريسغاددتمنذ،بورقنيهماالأفكارهذهوصهـارت،المرأةوحر!4".النافيبخمستوىالى،ؤظر!!فيترتق

."لشدنرحالهوشدو"عرفة،علممنالثقافيةادواًتهموسىسلامهواشتكمل

البزابيت"اًلارلئديةصدرقتهمعباركهايدحدرقةفي"وغادركرومرفبهكاناًلذيالوقتنفسفي..باريسىالىأخرىمرة

لندنحدائقاجملهذهانلانطن:-لجمزيحفلهفبماهألقىالذيخطابهنصاًلفرنسيةالمصحفوتئشر،مصر

.ياليزيجريئةاًنت:-سلامه".اًلوداع

لابسن؟"الدميةبيت"فرأتهلولكن..كنراًليس:-ليزي-الاولالف!صسل

قاسياكان..؟المجلاتاًحدىفيلهـ!قد،1ءوجزاطالعت:-سلامه2نص7.91داميوماعفيالصادرةالفرنسيةالمصحفنم!رت"

الاوروبية.المرأةعلى!ةبمناسه،لهاقيمتاًلتيالوداعحفلةفيكرومراًلقاهالذيالخطاب

هـلاءهوانما،اوروبافياًلمرأةحريةعنماتتوهـمهان:-ليزي3-بانباريسمقاهياحدوفي،دنشوايمأساةعقب،"صرمغادرته

!المرةالحقيقةيخفيسظحيإ-تمع،الفرنسميينالتصبانبعضمعموشىسلامهالمصريالشابيجلس

تجلسينانتها؟تعنينمادا.؟.المرةالحقيقة:مئدهشا"سلامه"كرومركلماتيقراو!و،ا-دهماًلى

اصدقاءدوتزور.إنوالمسرحالسينو،تشاهدينانك..عاممكانفيمعيالىسيدوماًلاحتلالاناًولها؟الانالممريةالتعالحقائقما!ب"-

ياءزيزتي؟ا،رارةأين..برذلكالملكالجلالةصاحبحكومةلناصرحتوقد.اًللهباذناًلابد

اغلبيةلاامثلؤأنا،واصديقيهكذالاإر:"ضاحكة"ليزيفالحكومة،باقي!ااً&ريرطانيالاحنتلالمادامانه،الثانيةاحقيقهـةوا.رسميا

يقولكهااًلرجلليدفي".لعبة"ياعز/زيالاوروبيةالمرأة...نسائناةالمحكو"-سيرخرءنضمترهااماممسؤولةبالضورةتعداًلبر-طانية
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برناردعنهسيت!دتالذىالطعيعيالضطور..ا!تطوراله:ل!زى-.ء-ع-كالأ-33-3ع-الاء3.-!لأ------ع-ع---،كا--.ا.لا"!أ--+ع-!-،"+"-س!؟-كا!،-ى
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ا!فاد*.ا!جيعمةؤىروات"و-..!-*لأح.+-"-ء؟ألا----ا!"دخ!بم."؟+-؟ولس؟ل؟!ء؟إ،إ-

.......-40101ء.؟!لييم!!د؟إء"-؟

.نتوروحاضراتموجمدىاق-لااًتي..ج!اًز"ص!ة:.اًنتلمطلامها---0107"-س:.:"-"2"ع!+(-"ط""!--ىإ.في"؟!

...ع-/ظ--.لا"فيترطدب+ذ؟ء

؟النموةيةنهافيتدارإككبماالم:،قشاتنعجلمبكهـلى:)جزفيء!!---،."ء7"--(--ءنرلى!!"ختى!س!

.!-----،إكاظس،كأ--ج؟إ*

الديمقراطية.ءلىدا.لىأنها..ايزيياكببرا:ررملامه-3.في؟-!:!"-"نم

.شاد-ارأكفسعأأذر:لبزفي+---7-.-س-?-+2-خ-.-ىفيء

.يااءريالمطقاءالى:لسلامه-----بئ*

.ا!لمظءالى:ر-ؤي.-!*،-

*ث*---ء...(

((محاصرتهمنشوبرزاردوؤهـاًنت،!،الجمصيةؤاعةفي))----!---،،7أبعغد!

والةرصة،.شومسضرحديرتيرثت،ىوو-اوإلم!!..:أ)قاعةمدير.د-.?-+فيمرز!!*

..+لى-ب---ر!!آ-!-

..سؤالاي4توجييردونيبرالذينهـؤاءالاصلمجميعالان.ش+ى+،!

اًلمحاضرة"وضوعفيالاسئلةتشحصران!وهـ:ارإب...:نتوبرظد--،ا؟؟،-ء.ى-فيعأ؟4ب-؟ثءلأ!

المنصة"الىطري!4فيشابخطوات)!-غ-ح-لالا-7--سفي!!!--لىأ؟غ-ب7ك!+نحلا(؟خ3ع!لاأ--؟-نم.!إءفيصلأ

،.لأس!--بز-+كدء-ة،-ء-،خ!ر--شإ،-ط!،.2!لىع-!!لىفيئملأ

حصرتك؟اسم:القاعةمداركأبر----.!!عط!!سد-!.--لا*لأ،!3-!،؟!3---د--د-غء!!+ب--+-
..--برء*!!--"!طيح!.-ع*؟نجكأ!3كلا!،+لى-بب*1.،-كك!--؟-!3"قي-؟!-"آلأ؟-

حمه!وءمهسلا:مهل!لا+لىلى-غ3"؟يز-؟إ؟*نجش!؟أ؟+3!ر-ط!؟"كائملىفي؟برفي!؟--!.،ؤ،ءس

*جبم..حم-؟"؟ء-؟ا.لآء؟حبر؟-!!.+كا،-أء!.

ررءتة:لاةءلمقمااو!مدف!--ر---..

تجهءارأورءتطعتبرف:اتهـطءلانشوور-ءترايأدن-إأ:هـهـلامه،--عس/-ع،-!ج.

تازعؤانرونهودارويننظريرةدء18انرعم،ية3ترا،.الاشااتطورليينع؟/."يمفيؤو،---!

؟ا)-!اوىالىؤهـءو3*قىالاتراد-ضملم،ادقا،لا-!،.--د"--!!في-د

..م..01.-....كأض-،سقيتر/ء!شخ--!إ

ل!ر!اً!يجب،المجضمعءا?مانظوقينإقص!بى:شوررناردكام-!-:"ع!دءط؟؟"*و-،-؟لألأ2-"س.لا!د؟.ط،ء*!!1-

.!.-ش"غ"-لأ،-س-كعيريزء؟ىعول*لى+-؟بم!-خ؟لا

.انلىءبأ.لا،مثلاا&يواوجبامجالفبى،كأوالغاليالانسافيةاًاء.ثقىبببن-.--!ط،!ا؟!"لا،-:ا،-.لاط!كا-خ-ع---ىلاأ،أ.!

حجابانضعوانما...ارقىالىز"،ورص/؟ى..5،اي!أضواإرضىانهةلى-؟يننجنيبم-"--ع)ع.؟/ير----بم-.ض""لإ-!

:..!---(-لا؟خ.كأص.2بم!*-ظ؟أ:س.ءحر-"-7ء-.!+خ.؟.

جشصب-!"ىدحد.!!القوميا!صاد.لمونر!ع،والاء+تاءالمرصىيربن-،صبخ-كا،ا-زر-كألم!-!!ء؟عثلآ*!خننيمتجلأ!؟!-!ا-!-لم!!!!ونف*كا.؟!--!؟ء،2:?ت*مء*-.،-تر!-"---*

الش!ممة.اًلط"قاتلمصهلةم!رةالمكهـقةالمط----!!1---ل!!عآ-ب---عح.!ء!ء؟-ظ!ط-،،"-ع.طنرأ-د--؟أط،-+ب

........؟--إ.؟دء01"--يم/".أ..ى،.

كأ،لسهفيلملمزومسرلمزوولهفماشومستر؟لمكماداً:سلامها*،.+غح-(.؟بن-ش-ءلأ؟ج--غ---!!!؟كافيبنزر؟3؟!!؟نم+-ا2"لى؟ا.-ط!(ى؟7ء-د*م

بة.......بة.؟ء!لاط،/3ر-6لا؟!--،7.،!لأإ.

كا!!ط.ءس-ميئعسول!ء+،-.----

ء-وارداستغلالصقىفيد"كأالمصالمولايحعطياله؟"ألاوراليةإختار"!7م؟حء!!عح-ع-ء-ش-تح!*)لا.3يندلإنجفي-.خ-طلا-2--:سلا

والظروف..لاصدماكاليسىأ!مالمر،ندلكولبرر.المتماخرةالنةءوروب--"س.،نرح!كك!كا!عكات-في-!لإلأ-".(!إ،ىفى؟لأءكاء-1خ،+إءنج!كألا

.،.07-..--لأ-!،لأ!تربد،!*2-ح.!!-ء+3-ء.خ--ط--!؟م--،!د-"؟قي!عطلى-خ،م+"؟،حئبن

سضهـلان!يالمحقنه-حهاارننقدمءاىالراؤ-4-مالاكلأساعدتالىة!ع-،*ء."6**!ء.و.،؟!!فيل!!إلح؟--ط-لا،المء..ء"لي*،ع"آكا؟!،+بزعلألا،1ءء-تمبز:لا2خلإ.*-!خ3-!-ح،

تهم!-،لنالعلادقاثظروفأنحمت.اًلمترلمفةابلادافىاءكراتالءا،1بأ-2--!!!3!لأ!!1!دير!!في--ة-،آنرض"!-.-لا:!*.؟3-؟كا"كأقي!3!3!+!تلأآلمسيمبمب!!ص!برسرزكل"-،لىج"-يم-:ش--،--!!يرط:
.....لا1،-صس!-!*عس--؟!ط!ولعلم!كم-ىجمحمد!كأ!،قيبسل!؟رركا!اليخمحماس،ا!!هكث!!مم!؟!-ط!

لا؟-خبهس-ن!ك!ط!ث!ج!أ:!"ب،!-!لأيم-1ثرو*..ح!+ور،ء،شعط(7-*!-يم+ء!تن!بم!7كا.ع-؟ير!!لأ3-!.*ير

-.1*،"!ء!،؟.ءء-لا!!!!لأفيثقي3!ن!إد!*ءش؟خ"،-د!ى!؟!،*-،برفتنخبهيهروكا!ر-عثسنر!!!-؟؟بم"ط!!!-:3*لأ،-؟--قي+

خء!تم!!3ءعح؟!!*+حم!فطلىكأ2!ك!لح!!أ؟خرلأ3+ش+!ال!لالى؟لثبمؤ!-3فئ!ء+.كات؟لأنرا؟كأ،،خم؟+ي!خغ!؟.،-!أ!؟-.

.الانسا!-ارمةالىإ)*،مالطامهدهلهخوبرلالممر!مةبم!!ء-؟زر+لاأع!؟!؟!في*-،!ثر!كأعبم!3يربر1!،غ!6-+ت!ننلم(؟!؟؟؟خإ-،6--،.-أ-،ش:-3خطءء

ا.نساحفقد"روو!ىسلامه))سىالمصالشما!هدااثصكرالئي:شو.-:-؟لاء؟6ب-؟س!؟ط؟:؟لإخغ،قيجمل!،!كانج،؟س"!*ظبمإأع*بر+،؟لى.ر،-"؟:؟!د""ا-/.ح
....-؟4كسلا---!خ"-/*!طكأ-لمفحو!ى.!ص.ع!+*--ور؟-.*ص+-"دجم.في.

...،،-!ءخ"!؟كص!لأ؟جمجؤ"نخ!!رسلمختر-!ء!،أ!يم!!كبمبرعج!خز!ئر?عول*فيلح-ء!،جكأ!!-خهسعط!لآعبزلآ..دشالم-:ء

واءز،زىليادء4.حوإلان،رازوالصدرقكأ،!لتحل!لحمصلة2ء4!رلى-؟أ!لأ!؟!ألى.3-برلأ!!3؟-أ!!؟!.،7!!!غعتة"بزر-خ"؟؟خفيسلالاأ/"،لااخبم!\7؟لا/-+"،!..،-بخبس .......0000000000001-.،..-.دل؟.-:؟ب-!د.فيلإلح"مح!ح!س!س-.-!ء؟لا!؟ل!.!!!كا!يرلمح!لمبمكا؟في!"آابدأع!؟!؟تج7-

؟إرماراوالالمالىلفالموات،ؤر!ل:لمكءا.اغد-:لاكغ3--7--?د!-يريرعفيتر!!!عثن+ين"!:ا!داكاقييروو؟الأ!!؟فيء3---لام-مم!ك!جم!بركافيابتبرأ!حس2،لي-د--س؟ش!:ح؟ط

..،سر.خ-يم؟ثحبهح-:---.-لىكا،م؟-ب"إط.).-+-ط6ول-؟لافيصط،4-.!7يزعد-،بخ--س--م،-لأ؟-*!-1

بر!ا،كابز؟-+--.--،،،-لا.ا---.!خبم؟ي!،.،في!+؟برغء!!لال-ط-+---،لى

الوحيدالع،ملالهاعاى،ؤقطاوداًدةباإ؟مناز".اجل:!صلامهفيتم!"!-.-.--*.-------3----.?28ر":ع؟خنيح3!؟-خلا؟؟-خسء-..+ح.،--؟-."حلحس

عح!-،---خ--.كاخء،-.+--!بمع-ى-،!؟؟،لاعاىآأ--/خ-+"

لايؤمنفانه،اًلخارجةو()ظروؤطاعلميعئةاما،قىالحصاًلكائنإتتطورفك!3-.3**---7---+..-د"-4-طعبم*"في؟عبر-طقي---م"!-إ.خء--"3عت!-

؟-:-كا؟-؟-ر،3--؟.-لإد،+!،!لافي!!غجم!سأ-.صتي:-،-عبر-بم

أحي.االهـازنصفاتتصصرةكطلاسها"ها.-كا،خ:-!،-إ-ا--ء-ل.،،،-ط-لا"ء؟!-نمش،!صتر!-م!ء-ر-ض"بمقيئجإظأ،؟م؟بخ؟!ط

....-..ىء3خئم؟ء--خ--ط؟--،--.--لمب-+ضى!!لى!!بن7!كألا؟7-.ر-م:*لا!-لأ-21ئجدت

السياسة،ميدإنديإبزمانوانظررقىطبقنافلو..صحيمهدا:.نسو؟،كا!.لىصع--:ء،:-ء.سب-ع------د.-ءء؟.-:لأ!س!كأ!!3غخ؟-ؤ!!!بمءب!فيد،ن

3-؟فيآ-ددتمأ--،-خأ---+ذا،؟!خثدع،خدت-د-،ب--خ-،خأ!-!--م

هدا،العالمديالاستعمارقوىت؟يدانإمكنمدىأيالى3:الادر"ا+----ع-:--3!0ا-،--:ءإ-خ-!-عخ).3".؟إ-عد-.س!!،!س!فيبخإ-أ؟،طإ%بئ!في!؟نرنم"

!دنشواي..قيكم\قرمأساةفيت!ءبباًلمدي"عمادالاله-دلألأع----"--"-"*ءء-ا-/:ب-!"ط"-!*يم!ل!!!"-"!ب!--!؟"فلى1بنط-نر!-!فيلمإإ-!"-*

كلماتقننسىلناًننا..بر،سيدياًشكرك:"مقاطعا"ررملامه

مأساتنا.علىا-لعالمصميرايقظتاًل!!العظيمةالشحاعةا-صاوتد!ب،الملاووىوتعتى،الفاصو؟التيابترتديادها،نابم!

ولدتالمتقدمةالاممانأي..فقطبالوراثةبرومنوايزمان:.لثو.تنيءبكلهذاولىيس،الب4

الابد.الىالاماميشبرهافيوستظل،التقدمامكاني؟تبكلهكذا؟شيءكلدلكاليس..الدنياالىالمراةخرجتاًذا:سلامه

ؤ-لملأواًذن.الأخرامكانياتبكل،!كذاايضاو)دبئالمتخاةقى!والشسعودحهـناًلمراةترتفيانهيانحسقهـفبئالمساواةوانما..كلا6:ليزي

اًلمتقدمبنباستعمار-ويازيقولكم،-ومرحبا..للكفاجصرورحنلاؤ!ا،الصملالىوتخرج،ابتداحلفؤفض،الىءالانسانيةالانثوبرة

إ..ال!نخلفضريعبةوتلك،حقهمفهـزرا..لهمتخلفين.اهـ!اوزوجةتصبجانؤبلانسان

تماما.افهـمكاني..شوبرامسبتر،اجل:شلامه..الحريةمنكبيرنصيبعلىح!صلتعندكمالفاةولكن:سلامه

علىوالبيئةالوسطبتأثببرنؤمننحن،ياعؤيرلمزيولكن:شو-..مثلافهي

بالدولاًلمحيطةوالظروؤطالنظمتعبرت"فاو..الحياًلكائنصفاتعندكموالمرأة،الاولىوبيةاًلمرأةبيالفرفىان:"تقاط!4"ليزي

نلمساً.ريبولا\،الرولهذهاً-واًللمبالتانيلتغيرت،المنماخزةلانحصلانجلترافيالعاماةفالمرانح.ؤهط-اًلاس!نعباددرجةفيالفر!هو

يرجعبدأبعضهااًنوكبف،المننقدمةالاممعلىالدوليةاًلطرو،طتأثبر..طوبربلاامداًقثولهادؤضتوالجا"مات،مواثهولا،الرجلاجرعلى

التقممموازاةفيالامامالىاًلضعيفةالشعوبتقفزبيعنما،الوداًءاًلىالنيابر-ة.اسالمجافيمرشحةاًوكناخبةرفضهاعلىزمنااحرتواًلدولة

اًلطمي.؟الانجليزيةالمرأةتقدمتادنك!بف...ليإعزيزتىم!لمك:سلامه

ب!\



.أسئلىكفيمعقولاكنتفربما..قريبالندنمنجئتانك.شوور"ريالث*را:سلامه

المعاصرأالعربياًلادبفيمارأيك:للامهس؟اخرسؤالألد،يئ:شو

ما،اغراضهفيماد؟مازالفهو،العلياإلمثلاًلىحاجةفي:ميدعوةبينقرقاهناكاًنمكلجماترىاًلسف..ياسيدبم!أجل:سلامه

بعد.الروحانياتالىتقير؟(ودعوتكم،الاعلىالانسانلايجادنيتشه

ا:م-لي،ألاخلاؤيليالمعضىوأقناليةالماديةتستخ!م!بنانك:سلامهانألىبر!ممودو..جذريااخىلالمحانيتشهمعاختلفننبما:لأنتمو

مادبرايكونالادبأنفنقول،ا!لسفيبر،لاصطلاحفسنشدمهاانيج!!نازعاسالصعلى-وبر!انوالسالقردبينبيولوجيةقنطرةاًلاونصانيركؤن

ماتاصماوالأنهصانيةو!هـ(8برعالجوألاجتماعيالواقعبمشكلاتبرنج!صلحين.:،سلبا!زيرلمنالممظصفاتونتت!جع،المةء"وراءإبر،دةعلىؤضعمل،ابىقاء

.الاحىئهلأم!نف،ءفيير-"بححينءتالياالةقولصبح.اشعبا!!جقجانبكالىم!ل1ولكننيم..بالفعل4رأيرهـوهدا:سلاهه

جمالا؟وليسلسلمعةؤ،لادباذن:ميمنالقادءةالاجيمالنرهىانوهي..اذ-،نيةبطربرقةالسوبر،انقنشد

ولكن..اًلعطيمالفنهوالجميلاًلفنان؟ذلكؤالمن:سلامهنتءبرعبيصما،ا&ضاسلمناًلصغاتهـذهذوينىعليان،اسضيئةاًلصفات

ي!جمالهضماك..المغراموماسيالحبلقصصراحتكارا"بيسالجمال-.المضإزيئ

ألممن"،في!"ركلاًلحياةهدهي!صورالمصادقوالادبرب.الناسرحياةنمضعهـ-ملااك:اسلمننمنعهمالذيرنان9.!مسولا..تماما:لثو

..الجنسعلىقاصراًالحرمانوليس..وحرمان.الزواحمنمطلقا

وانصت،4الصحفصا!افأصبجنخطىءانأخ!تءى:((ةول،حىءقى"مبى1يهـ-دفولالذياليوجيني،لعلمقر!ء.ننمنذاكعرفتلهد:سلامه

مي!نعنمي!ممنهندألىحملكمنعالطبيةبالوسائللأالنسلاصلاحالىهعلماؤ

..زصجيلىاوليكوناًن-دأبريفي-الصحفيصلىلايرجب.:!لامه.اًلمقيلمةب،،جي"ليعاهاته!الحاقفيفيونيرولا،!لادهمهـ!لخ!4

ا"سياألادببينفرقثمةهل.؟.يرضاقسران.رجبالهءفياالحقق؟جدإدسواليمنهل:شو

السصوربم!؟والادب.شكرا:سلامه

السوديأ،دبربتميزوان،الصربيةالروحعنيعبركلاهما:صي،لليلة1ونوةفيالمناقشة5بر!ذنك!مياتااعتقد:القاعةء!ير

يابالاف!وىأ!رياالاديباما..ال!نعبيروخفة3الالفاظرف!،ءة.اًلتاليةالندواتفياللقاءوالى

.الاس!متطرادو"سلامه"عاليزابصتتلصقيالبابوعند..الختامضج!"

المعرية؟زءيلأ،معتتتابههلى..السوربربئوالمرأة:للأمه!.!ياسلامهرائعاكنت:ليزي

نس!-اءارؤىالسوربربئالمرأةانارىولكني،شقصقتانانثما:صماالضصاجورباب9عنأسألهانينسيتفق!دة.كثيرابيس:سلاء4

!ها.يجلسانرجليرصتطيعفلاذل!ومع،امرليكااًلعا)مالادبربالملحقفيء*"بشي+الممتؤلاني..ويلزوبينبب"بننتالذي

نا..نسافلمخرلطالحقيقيالمرضهوالحجاباناع!قد:سلامه.للتيمز

ه-لوالعفالثقاةة.داؤناهووهذا،واصدةيةثاذ9درلةلايربدنت،ت،د،كة،صببل،ز!سكتشمغلانك.."صاحكة"."ير،عزبربزي:ليري

-تالوففيء-ور-مرا!ء،.لاما..ار!ربةبإلمرأةبر!ضاانبره*ن-ةالاتنتراكصاًلدمموةبيننجمعانىيروبربزمسترانباطةميالامر

ت!!ملم،دا..ال!تقافة..الثقافةاما،الزمنمعوستروقق،الح،صرطبنقمرانإرىنتوووورواصهـ.وقت"فيالمرأةت!ويراًلىوالدعوة

اب2)ححان؟نسهائنابجلانفخرلماذا؟لبماًلعافتبياقدونمنبنا.تام!نههـا7.راكبمالاثنرنشاطنا

امةنصفي!صبحفحين،"أسات،وهذه،ضا41وعقولمون،وجوهـ"ن،غطببمادايالىارو"لوأنحط،ثوبرنارداصبأنياًلواؤءفي:سلامه

رةني.اورور*،ورالاتو!ب،ء%طولا.صةبز3الاش!رابىضاءأ)دبرملآراطياسالالف!!ا(رأةصربربئان..ويرلز

ثور"-كفينهصىالادجو9و..بر،سلامةمحقانك:"!اصكة"يب"؟اخ:رتكفيماقكرتهل..بعديرضي.نخهرلملصزيبر،ولكنك"بقاق"

العربية.بالمرأةالمحيطةالشاقةالمظروفوان..اطولفرةور"تمهاضيانكظننت..."أسبونة":ليزي

...بربرةوءرشاقةكلهفظروؤ?!همئا..صحيج5هدا:سلامهاكأفءتلقد..وص!جمنالامرلكاًف!انالاةفلمنافقداءكنت

اذا4ً..تمدنثمبكلؤوام!،واررعليهمألسفافةانبروررهـنألا!برا:زاولىؤأدصتها.صديقيياايرا:دا"خادرةتطيعاسلنانني-تفكيربعد-

وهـضار...الإرفيب!مور"هـء،،أغلالهمعلىثرنا،وادنقب:،ؤكلمضا...صفصبرةاما!يإ!ليست-تعرفكم،-وانا..ابنائهابكفاح

ؤ--ان،ارص،عرثنعاىاقرليعاًلاؤطاع..اً!راخلىالاسصتبراًداررهتااذاالاصقرءخقلا1وهذ،لهنهـ4والرفاهبيةاوطض!مااحربربئاابغياسنب

.الاسمتعماد؟لممسا"يرالالاإتبتءرشه!بينهمكنت

.خطيرانء!وانابهم!،اجل:ءي.وأكنتي.فىيليااجصكانمي؟.الاخيرؤراركأهذا:"أس"ففي))

وحك..وبر*:تي*ثلمث.عصء،؟نتأكدي05.سننتصرولكنل:سللأمه3ا-وانا.النضالالىحاجةؤكباوطني.ايرهتاوطنبىاحب-مثلك-

،.بربىدولالاإبقىينفجرال!!وال!لممالثقافةا!لهحةلانتتويجئتواًنما.منهلا.فبرأ!تاالىاًحضر

والاقط!،عامامكمالا-.تلال.؟.ورتمطإونماذا..تتشلمانك:"ييب-كثااًنةمعماواًلقاهرةلصدنفيإذني،برلملأديتقدمفيرهاسأس،م

وراءكم.الافكاركلي!قرأون..كالانوطضابئاء!قرأه"اًاسوبرء،نمقدمة"الصغهر

رىاإخرجنحتىببهيوتناداحلبناتنماسنثقف..سنت!علأم:لص!للامه.؟ليزيروعاعشئاهااًلتيالافكاد..هئاكلنتسبتها31التي

و،نثءت،هص"انعالىحقولناسئحول،دأبر؟ديهنءدارس!ان،إ:ينو،!لش!،رع..يبزياءفيمعكقله!:ليزي

تهـىةانجلمينيا!-طورةانها..زرابمبةتبيم!فيلادنا،المطا!ةخب3كنبابكيتاليلىصديقتييامعكوروحبى:سلامه

...الاقطاعي!شحط!و..ب،لمصانعبلادناءستمةلىهـ.ؤ!رونجبنعلى.بببتا.دائماانيتب31:ل!بزي

)ني.-بىير،!سص:كيصتى..وسنعبنثى..الاؤجليزيجلوو.وداعا..ليزييراأعدك:سلامه

تحلمم.انت:"ضاحكة))ءي.اعاود:ليزي

واعه:"3يرحاهونالذينمنولكهكما..لابرأس:"رون،هعلا))سلامهالث،نيضص

حة.مفضولا

**-!موسىسصء4-ميبيةال!رورة.الاداورصا-191،ءامالقاهـرة"

"لىبقالتل"فونجرسر...مكتبهءلىس!مه:لثص،را"""صحفيصهـيثلحلىمنهايرحصلقبلالمسهءجلةصاصب

؟المذ؟راتفيوصلتاًينالى-سصمعتلكني،الصحعيةاًلاحاديثاصبلاانه!ه!ة(ضاحكة"مي

\!



..بين!ماالثقافيا!"كافؤالىتحت،جالضامةواً!"مداقة.الاصرالىوضملتلقد..411لمحمنئ!أكأمطإثني:"لي-ماس)اسلامه

الضميعضرانالىاًلاوقأتبعضذ!ح.بحاجةإنه.بحادألحقوألاد.،ب.((الكتابةالىيعود..ادسماعةيرضء))الاثورة

ا!جهر7عنغيرهرجهنبمايجهـروان،والاخلاقيةالاجضه،عيةوالاوزانأكانت؟الستواقهذهبعد"م!حدإنهاميتذكرهل..ترى"

اًلزوجةأي-الحائلةنداءيجد،بهـلكنفسهتردثهحينو!كنه.بهماانهااوقنأكاد؟نجتورةيقومان،مكنالعظيمالش!عب!زراءاًنتصدقي

أت-كيا5هذابنتكز؟ذكرالا!قف:وج!أنهفيصادخا-والاوالادت-دديكاكازت.انض!تيتويهاأزت!ه!ة9ال!هـلاليانرو.حوعبعلىكلنت

ءامين؟اوبر!هـءإم!"تزوجالا!ا-اتصلماءبئنقيطالانجلهبنمعهـ"،ومهـةاًريئرفضواًا!الاقيأن-مثلا-

..ا)زواجعلىا!زوبةوا،دبئءا(ة*ر/بئمنآتيروناثراًلسء:م!ولهـذاقلالاستكانادابرأنهاًلقوليبربمردانلابرجاليكانيولصل!رجاًلقسيسوان

اًبهسي.هاقلوكؤخلكم،،المالررقمنفصفيشبه!يماوقفوأاحبانابل.افنضن!ح-ة!ذهمنبأسفلاؤبطيبملإونالةضحبفىالىيحت،جيينالمصر

!نر!4فيمسننقلا!،15كلعاش،زوج!شه"ءرالازةاق،ولمكن،.نهزوجؤ،نهار:أشوأت(حد-طابءابالافؤأنونتءتالد!"ودلرنةكانتومحندما

.الخ،ءرمأ-اًذاأي،بالنتعيينالانتخابفيالمستجيينحقوقتكفلانالاقباط

...*.هـددا.فعينحيندالحكومةذ،نيرضتلهم31ذياًلكافيادعددمنهميشخب

دينمأبم!لاأدف!الممفليرضحنسخصمهبئلى!،بض!هـلملواجيالمخومكطفرلهـقولالممعيةشهلىءووالمحرمف،وأل!د0.للعار؟..الضمثيلفي:نقصهـأريركونلااًلافياهـ.خنهنىمن

.........سنيرهنتلوكلرقسىجرجسيرهضلمحمداننس!وا..واحدشعباننا

اوزانعنألى-صذودألىنازعصكأأوفءمتقلقلكلاهما.اعاالى!يضح-0000000005

.الت!الكبرىالعواملكهالعائلةانوكها.كالسائدةوق!بمهابىرهعالىالداكليا!رايهرالزير!،الودتدالمثا.لمشبانلصن!يناالمد،اًا"م

ت!ولا!ء!ااتكبرىا!واملمناي".1!كبنك!ذ!ث،الاجرامدونتصل.؟،لأفخ،ب.ن!ةكيبانوءستا،ا!تفرقة

العائلةزممل،اخرىبكلمةاو.دسا!إ"ت!وقأول!انعظيمالاديبثونألانعةويةمناكا!مو.لمبئالمرأةوثبةهو91تورة"نأذأ"كرأ!فيبر:رزوفأ

!ا.وال!قريالاجرامي،أدنتط!لونترول!و،الللأء"!جهـ"عصاوشرت،،لحجابا"ؤ!تفقد.والمجتمعفيقىسلالاونالىوابىبت

وااجتماعياهـبهدفألار.زفان.تقصد،ء،معنىافي،اًر./نجاطوكل.بر،عتباره-صأعنهاكلمذنركأانبعد،الانمسانص"وقيلهزاانسلالمرأةنعد

الدوسدعوةهناومن.حريتهمنويحدالاديربقيد،فلسفيا!جاهب!-صانصفكناإننيلءصفاتأءنذلكءيرأوالزوجةاوالتربة

فيلكيستقل،والمذاًهـباالاحزابعن(لانفصالااىجيدوانددبر"هكساكط-!0لغتنامنالكلمةهذهزالضنوقد.."اًلمحددات))

.الصوابمنوجوهابرلوجهاا)قوللهذااًنوالحق،كيرهوتفمنهحربطلعتبجهودأثمرتا!تيالاقتصادلميئ4الضههـضهواًخروتضيء

تأدبربئفيالادلمبتستخىدمالاحزابنرىصيتالحديثناعصرفيوخاصةافينكوبهـزرأ.الاخرىالشركاتمنتوابعهوسائرمصربنك،وغيره

وابىاطلالحقبينروحيبضراعض!اتسمهذاناغصرولكن.اءد؟ة"هااتبروفيالمانيالمستنت!ارليهابرهـيرز،كاناًر"كه!الموصمةجباهناءنمسحت

ناالايستطيعلىناًاصرأعهذاًصميم3الىبرءميرتهتنفذادذيوألادبرب."إئبودصةامحمالوهـرف.مناصربرينا"بينمنل*ساذ4بقوله

اًلاستةلملاللهـزراًناعصرفيمجالهناك!يسىواذن.ألحقجانبألىرمف-**عهو

منبشنح!لأضىيروووو،علئلةلهانكما،منزرأالمخله!ولملادبرب.ابزءوم"خادميدخل-الجرسابق"

-اختبارعن-!ددس؟لمجتمعمت!ملاريقى3!طمنهيربهـبهـاالقيود.ر،سيديررمم-

.الادبومحوداًلفناسإسىوي!جعق،،،مشكلانهعلىسأدد..((ت*داًلخطوات"اليومرسائلاعطني:ورلمصلامه

**!..انخطوات))ثكرا.."تقترباًلخطواًت))..كاملمقالفيأحداها

السماعيم"بربخل..ابىابعر!طرقات))ديرعمحكصمتفترة))((الرليعائلاًحهـدىقضفيسلامهوبدأ،تتحد

ذممسلامهالمزواجالىتدعولماذا)ايرسأدنبمانه،ذكيقارلىءمنبر،له.."برنجهانها

سب،دتكمقابلةرطلبصغيرشاب:-دسةالسلبلغتحينجداالقريبفيتزوجتانكعر!تبعين!ا،ابىكر

-"ير-ورضلدى4:!دمهيبدآثم..يتنهد))"؟ي!تمفقانوالادباجائزوانتصمدوهل.واًالثلاتين-

"تنضربواخرىتبتعدخطواًت..الباببربئتح))فتاكحبياياملقيتهاالتينا"ررمةكانانهنتصكيىس))."الكتابة!بم

وسهلااهلا:سلامه.للزواج.نجنضياوك!كراهيتفيأثر،انجل"رافيوانا،الايردندريئانفتلة-

تراكالانتلاسددجعص..اً!لدمبرامتص"كر:النتمابحسرةفيوأت!دالاالهسدمةهذهبعدالزواجاصرءإكماي!رح،يمنفلم

المقعدهـذ!محلى.نفضل:سلامه.:وأسف

أنكلبةمجاقىمنأسعاكأروةومعي.."أطمأنانبعد"ارث(بوالصصاؤقىاًلادباصر!از!أولاهما:صعود؟ينوجدتالزواجوعقب

سيادتكألىموجهة6االكتبعلىالانفاق.نعدأزوجةوا.ألتقا!كأكهيو!وأقيبالقراءةوأتملق

حضستمك.اسم:سلامهاوا!وقتطول3تابهفيغارقوهوفىوجهارؤيةلاتطيقهـيتم.اسرأفا

"لفلسفةقسصمالاداببكلبة،محفو!نجمبلمالشاب.!"وبري!ناببناًلعطيماًلتفاوتهيا!نتاني!ةواًدصموبة.الببتفيمعظمه

مجلتكم؟واًسمةسهاللأمهالىلابناتواحدةثازوير4كلدرسةهن!لكتكنلمكفهامهسففي.ءالثقاذيمين.

وليسمتحائطمجلةانها"بارتباك))التطور:"بحماس"الشاب-المهـأدستلكمنؤرنسيةمدرسةفي.نعامتقدزوجت!يماوكانت،2591عام

ءط:وعة.ء!لة.اًلدين!لميمالتمعالىالعناية"عطمفيهاويرتجه،اراهباتاهاتديراًلمتبم

؟اررمئا"!وما..اشكرك.-.عظيمشيء:"مبتهجا"سلامههـقتعيىمهافيأشرعاًنالصعوبتين!،تينعلىلمالتطبوجدتولذلك

اًفبروتيضاتعلى/نحببااننستطيعأننا.نعلمة"المعلمباهجة"بنصالموضوهـاتصمي!عفيواناور-ها،اكتبؤيمأاشركهافصرت.جد/ب

السكرمنهاتستخلهىاجسامضالان.والجننواللحمضىاؤ:زلالمضلىؤقط(و".زوجهابحرفةتهتمزوجةكلاًنورد!ج!.بهاكاهضمالضاًلنتقإفية

ومن-.فقطالبروتينضاتعلىلاتعيشالح!بوانمنألافوهناك.والنشاتة--ءالى.أضطرت.فاز،!،والعلموالادبالصحادةهيحرذثكيكانت

تعهلالضروتتيةأدةوالم.الاولىالحيةالمادةهوالبرو.نيناننفهمهن!الموفاقصحوبهذا.كثيراابقالمسمس!"واهاعاىاًرتفعتتىنشاطي

المحميطةالمكهـربةألاجساممعتفاعلعلى./نجعطهاكهـربائيةشحنةالدوامعلىوظني،زوجقيهيكماصديقتياصبحتانهاذلكمناكمثربل،بيننا

وهـذا.المغ!نطيسية؟لقوةالحدلمببذبذبكمابهاتتدبدبذ،!.بهايرفعانمفرفيالزوجينبينالضروري4الصداقةالىطربربئخءران

.والا!اسوالتحركالاحساسالىالاشياءاؤربيةالنهافيهوالتذدذبانيجد،ذلكفييرقصرحين-هـواذ.الثقافبمممتواهاء!4زوجتالزوج

علىاًلاحياعاًولبانالطنيرمكنولذلد،اًلاحبهب!اءخاصنةهماوال!نصررالتا!!هة،الش!ونفيالأبينهنه!ماوتالح!،بمونفلا،م!دومبي!نهملماًلتقاهم

اغتمزتافنيالكهربالي"ابىروتببميحة.ايجزئي!اتمنءجموعةهـوالارض"4!بتيعهشالذيالعالم!كلن"ضفصلعالمفييعيشمن!ماوكليهودان؟
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وؤهساالعلممإوردفلم،منهحظ"،انجالواأنألادهاءوءلى..اسقرإكان.كهربرائيةذبذبةأوحركةسوىالاغتمازهذابربمنولم.اةبا!حإ

نأمثقفكلءلىولكن..قوألقمأتضلعأ1،و،ء،اجل.الىعالماءعاىدواسوركألئطورانظريةاىااهتدي!نااننالسيادتكمقزأت:نجيب

بأسلوبه.ويتحلىنتائجهبر!شنقوأن،بنورهنفسهيضي.ءاًلافمندالحيةالكائنات!تطورعلىبواسص!اتعرفنااككهالمتعجرات

رسالةىنتولذنك..نعم:"أستاذهؤولعلىمؤمنا"لجيب؟ال!ءالكائنيتحجركيف،نعرفاننرإدولكنا...السنين

-.عامئيأ!ءإد!علىاالجننمع"طوير!يألمجلةنمحةرةفي!قعقدمهنزلؤارءاحيوانااقبوضوحالامر:سلامه

.نضلموأني!جبلاولى!ثن،تثماءكماأ؟دابأدرس،أجل:سلامهباظنهافيتحملها!"!الارضىتءسنماؤداو،ويدفن"الترابمحليه،.!ار

.وبيكونوفروبربداًرويرنمنونئ!كسبيرثوبم!ورجانبالىمكهتكبرعحزءستمقعفييتورط!ؤداو.اهترابمنءولهمايتجمعتحتفيموت

ءأديةحضهارةير.خلقأنمثقفلم!معإص!ل..ولكلن:لانصيب،الوقوعنادرةالاحوالوهده-.طينهفي"دقوناو.؟موتمهاًدصروجعن

.؟4رأؤهالنباتانوأعل3نجدلالذلكونحن،النوادرمنفالمشحجرأتولذلك

ف-!يقيالمادير-وناهتءؤؤاعدته،هـرماالمجتمعتضيلنالو:سللأمه.بصدهجاءوماؤنههجاءبمايبصرنامانوعانجدوانما،القدتمةجم!انوالح

*أنعكاسالفكرلان-ادثقاؤاةه!ه!لروح!يةاقمتهفان،و،الاجونه،عالاؤتصاد.ف-كطكانكم!وشح!هبلحمهلايوجدالمتحجرتالنياوءبىانالحو

اًلمابىقي.ر4قاء!ءنءضعزلاانعكاساله-!و!نه!كيماماعالاجت!لوض!!ءعيوسبب.4موؤؤبلصياز4فيهيثء"اتخذؤدحجرايوجدوانما.حياته

.مت،دلتأئبريتفاعل!ءاكوازه،آك!ابتحتإد!نتد"،انهالحجريةالمادةألىالحهقىالمادةمنتحوله

المثقف؟الرجلهومن:لأنجيبلأكشرشأنوتتعولنماد.نهفتمسداليهالمياهتتسربالامطار!وقهوتنزل

مثمكلاتنجعلب،!،وجداناالحياةنز؟دانالمتذقمافةغاية:سلاكل"باللإئة"،يى،ءكان،1فرقيىوتطايرزت.غازاتالىتحولت.نعفنتفاذا،حي

والةصهمايقظةاالىتسناديرتاالحياةلان،الشضصيةءثمكلاتنا،العالمالم!-انهذاالىتسباذأوالمطر.اك:،تاوالحءلموانءلميهاماتالتي

اوسانلااصهـىهـووالادباركود.واالنءاسعا-،استولىلمما3،واًلجرفوهط.الضيب،لا"ردةلىمروهوفيهادهممتذوبالاروح4معحملىاكه!الخا

و!دانه!ررةعالذي!واور!ورأربرلىاأنوتدي،ا)وجدأنأ!دةلزياوهادةسنةب!سمةتتراءمالاء!لاحفهده.قونالم!اك:لتاوالحيوأن

قي؟لانفماسالاهذا.إكونولا.ا*،براالوجدانالىاًلش!صيإصروؤتيجيءحتىسنةبع!دسنةو.نذهبرتتحللتفسدالحيوان

العايىقى.البشري!ة1،نث*كلات.الحجراوالاملاحمنقطعةاور،تاوارحهإوانفإ4

4!تقوماًن!تالذيالمتروع!و"..آخر؟الى:نجبب؟تموتاًندونااًلكآئناتتطودأنبرمكنالا.ةأنشهكرك:نجيب

فيه؟وأخفقتلانه،اًكوع-رقي،ريئ!افرودةالادوينموتإكونربما:سلامه

لصانحةالفرصةان-الزءلملاءبعضهمع-وجدتشوورمنذ:سلامه،الصمابقالجلالغداءعاىإزاًحمهانالجديرفاًلنسلمصلحةمنليس

ءضمزأببف!ثع))المه!ملمجصجمن،ا،فعقدنامنههأمربمميوللانتلالمصربمماحرضقاقة!هن!عانتععبأةاًلجديردالنسلظ!ورأ!حينفي.غزراًءهويحرمهعندئديفي"إ"لانه

مهشنحأص،المشروعفي...ونحة،الحم!ودد!نونهترهـ،اً!ءامةلاهتقاقة9ف-نمنهء،!طوروأقبل،السءاهوالجيلبقاءورنلدن!،أنفعوبقاءه

........نك1هـووهذ!.الطةولةفيبمدوهو،ا!بةأءعلى.إزاحمهفايرجدألا4مصلصة

لا.كلءتهمنافيأ!،سمي!ةص،صةأدلىاحمعاأنعاىدلمم!،فتظرهن
كا..هـصع،ملدالموت.العليااًلاصياءل!ه-ءأكب!رىاوفائدتهاًلموتمعنى

صدوصاسم،عيلالطاغيةدكتاتودير4أكاؤحكتتالوقتدأ!فيول!"ثياوا!نقابمبأتفالاءيبا.للانالمونبلات!رفلاالدفي،والاباء.الحهـإةعوامل

الذياكسىء!اكرءيآلحكماعأدةءلىوا،وطاعتعمارالألىمعاتفقصين!...ء..،.بة.....

منطرديالىالسياسةفيزشاءكهذاوأدى.ي!أنمحرا!!اول.مهاد!كالا!!و!لحنو!ا،صالدءكلها

المجمع.؟لعصرنادأرويندلالةه!ماما:نجيب

أولا،:نير-اًرود،توضبحهم-لىاؤ:ي،!هـاء،!شهئاى:سللأء4

...ةعبما،قتكؤ!كونأألاوأر!!،أخبرؤاللس:زح!

...بة....او/ان!،اتوال:ن1الحإوفيالانواعاضرءنحقائق.نكوننكادمعارفء-

هذآبتنصجمابلهم!ءد،انني0.إتا!ت!المذيهـوالجادالانسان:يلامهال!لصللدراس!ةمنهـ!،وثانيا،قليلةاصولأوواحدأصلالىزرجعجم!بعها

ه*-.-سط...والنبهاتوالصوانالانسانوأن،الطبجيعةفييعرفلاالاسمتقرار(نهو

قأدهـما..ألردففي.!افكمنفترة!قى"تانكورأت:د!.!-.بة...،
............كادةعلىلعسهااً!نظريةهدهدرضتوور.مستمرتعير!يوالجمادبل

القررة؟فيامالمد،نةفيالادرهطي!نت!جهل-لحردتكحس!-أدضل..بة........
...........دعد،النظريهاكتننهاهطصد!ديندادوبرلفاماد،الحيا.ميادين

سنيأخصبأنأتقدول!!،!!ىاربرفايعديخربمماةسلامه.وررن.وولالىوهـةر5جدهماات،ندقصةغيربصفةذلكالىسبقة"

المجببئ،اًلدراسةلبمازاحفقد.الريففيؤض!يتهاابتيتلكهيحطز+ط،،اًلط:?--4في-ودالموجالبقاءبتنازعالتطورتعليلالىانشهىداروين

فياسم!ببقظأندو!يوم7عليي!مرولم.ها)طببعةالاستمتاع)ىأ.ؤاحكما.4باؤناثمهلمفهضعفهؤكواعل،ةصعجمهط51أما،بورىالذي!وفالقوي

فيبر،لن!دىمبللةوهيا)حقدلفيواسير.هصاحا3المخامسةأوا!رارمةثستهـفاوالقوة.الاؤوىالىأي-الاؤضلالىاًلحي،ةت"طورههناومن

ؤ-جمكأزمطوأهأمل!اؤأحإ!،اصهسبرروطهأق"فىالرخ"مالطبهعة!دوءطبيعتهأولونهأوشكا"أوالحيئنا!ولدكاءؤهـ.نكونلان،!،فقط-بدنية

إحسواولم،الصللاةهذهقطبركرفواعلمالناسآلاؤطوهناك.ء-للاةووواالمعيثية

تنموالتيالح!قولخلوةفيبالطبيعةالات!صالفيالد.إضيالاحساسهذا

الاولىالساءات!ذهفيالحقولبينيف!يماومن.جديدةبجباةنهاركلاًلعقلبرها31ءشفاكي،م!هانةالنظرقيهـ!هنادادوين-وعظمة

تخدير---ردونثملبأنهليحسىصتى،حعقببقيةعزثجوةتغمرهراً)نهامنمندارؤبربئاعنئهاصلاك!طا!اريرءيةفالنقلة.اعالمام!احاًلانساني

التفاصيل:إوضجيرفوالر،اله،مةألخطوط!زوسم!المد،يخة.للوجدان،اًلموبصداًتلهذهالعلميةقةالحقبالى.،لماهوجوداتأاًلغيبياً!تسمليم

المتأملاكنو..احهوانا"يئمت!بمابرنجةتافوأ،الفاتمنعديردةأنواعشهـ-وةاذهان!،فيحفرتؤر..!سمرغبرمسةهرتطورفيأنهاو!دط

سيلءلى-يقوليرنداروكانوؤد.جم!عاينها!يى!ترابطا!بررعقافهـالىوالاطمف،نالرضاوعدموالكنتفاقلقاوفاروالاتالبحت

،لترابانجؤرقيأيةفياًلعوانهسروديقدرانيرستلمجعأنه-كاهةالة..اًلاوفي

ز،جحا،مزد!رأىنصال:رلصجم.فىذا.الم!جطةاًلبرس!بمحقولبملاصظةأنأسشاذييرالاحظنا.كثيرةأسئلتيتكونألاأرج،ةنجيب

بتربر!بةإت-صاينلانهـنذ!ك.القر-يةفيكثيراتاًلعوانههىانعلى/بىلفانه؟كذلكاليس..بالآداباهننمامكير*ادلأجملومبااهتمامك

والمنح!ل،النحلعاىتقضي،اًلةبران،الفبرانتاكلاقطهطوا،القططولكن.الكبرىالتحريروسائلمنحإويرلأوهـيلة.الادبسلملأمه

قلتؤاذا..اكأرىالىزهـرةمنلقاحهالبرشبمالىي!نقلالذيهونتشبعوان،العلومتدرسانيففي.ال!ريرخةالحياةأساس!واًلعلم

ازووسارقلئم،النحلوقل،الفرانوزادت،القططقلت،ا)"وانسولو،ال.ئنرينالقرنلىكانمن.ليسىا*لممبا،هلفالج،العلميهبالعقببة
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تربيةهذاوكل.المنيرةوالمناؤشةالمشتركوالعملوالحديتتماءالاج.اًلبرس!م/

للبتهخصية.وتنميكأللاخلاق.شكرا:لجببب

اًلزوجة"نالحبإقوموالمساواةالزمالةأساسعلىلتزوحوعندمامنسب!اطوبرليموسيقىفاصل

أنض!احتينعرفبلألزووجهمناًلت!عمنحترللعامهئلةاجهاوج،(وخرلمح!قنلزخهةجمترجمامالزمالمثالثالفصل

كانتاًذاًالابيت،الحبلسودولن.نكنءنح:4لماًذاًاحدأنحنهرمبهبف"الفهواتبينضجة..نسائيةجمعية"

يرأسأنيرتحق)نسان،الدنيفيوليس.الرئاسة"كانتأخذالزمالةالرجالعلىتوزعمنشوراًتفبمنطبعهانيجبروقالانه:عضوة

الرئاسة،لهاتكونأنا/جباجنهماعيهةوقواعدؤوانيننهاكوانما.زوجته،.المامالطويرقفي

.نساءأوكانوادجالاا!جميعلمهـايهخضعوأن.كلهاالضسهائيةاًلجمعياتنوأديفيإعلقو:أخرى

جاهلا،تربيتهفبمناؤصايعدانفصابىمجنهمعؤطنشأرجلكلأنللرجالبج!به!ات،إ؟منلالانه..جميعان3الكاتبنيدان:اخرى

!لىوكذلك.المجنسيللت!نوذفريسةرلقعقد!و.بل.الاخرلل!!لىلمرجالبجمهياتيؤمنلالان..جميعاض!كمااالكاتبإن:اخرى

المرأةمكانانيقالبانعبرةوألا.ققطنههصوي"جتمعفينشأتامرأةاًهننسو-4والجمعيات..الجنسينهاختلاطيؤمنانه..للنساءوأخرى

ا!بيهتاعمالكانتحينستةمائةقبلهكذااًلنثنكانلقد.البيتهو..اًلاساسياكتاقضهذاتنس-مت!لنل-ارأةافيانهاعلىتعملاك!

أنرواجوأالبيتخدمةعلىكلهاحياتها.نبرصدانمنادأة.نقفك!وواجياتهينور-رينناالهـوةتعميقءلى-فىدريلاحيثمن-نعملأنئاوهو

البيضظاءا.!مدنغيرب،كان،1)قديمإبيتاهذاولكن.والاولاد.باعمالناونلغيها،بشيمااهنلالمساواةنطلمبانناأي..الرجال

الي!ومفيالخدمةمنساعةنصفأوساعةمناكثريحتاجفلاالعصرجمي"جددعضوات..ؤلمدمةخطواًت))

طيلة.معطلةوأبقيالبيتالزمي:لمازوجةنقولأنالاجح،فومن.كله؟والمناؤشات.0اًلضجهـةهذهعلام:عضوة

كله.اليومفيساعةتعمليأنوحسنك،النهار..موسىلسلامهمقالأنه:أخرى

..القرىفيالريفبةوالمرأة،الشعبيةالاحيالمفيالفقيرةاًلمراةان-؟يقولماذا:المعضوة

ف،لاولى.اكفاحاالىوالكبررةاتوسهطةاالمطبقاتنساءلصجقتاؤدكلتاهما(نهابطيهادئعايبدأسلامهء"وت)ستبم،1اسمعي:الأخرى-

والمستشفى،والمشغلالمعصنعفيجنبالىجنياًلرجلمع.فقفادقصههسيقولأنيتقتضانجلترافيالدينيةاكهطئركانت"

والزراًعة.اًلحقلفبم.نغالرهلاواًلاخرىمنكيرا!نحذفتالجملةهذهولكن"ز.وجكتطيعيانيرجب"لازوج"

ف-با!زبجهةالمراةحقهووالتمدن..اًلضمرننحواننهلموالجبنبرالضحكفيثرن"لا)ابقودهنالامرهذاعيلىيجبنن3ألعراض

اًلمصهحةاحساسهواًلانتاحواحساس،الانتاحفيوواجبهاالحريةاهـزوحرعدؤلم،الانجلمزيينالزوجينبيناًلعلاؤةونغرت،.اًلمدعوين

الم!شفيالصلأحاحسهلسوهواًلاجتماعياًلخرراًحهصاسوهو.النفهيةمعها.ويتعاونبهايتساوىزمهلهووانما،طاعتهايطلب!زوجهدزيسها

هذهمنويشبعانيحفلانوضمرهاالمراًةقلبنجعلانفيجب.اًلعصريلهس،واحدمستوىعلىكلاهما،امرأةمعدجل،انهص،نةمعانسان

لهايا...سلاميا:"تنهدات))العضوات.النبيلةاًلبارةالاحههاسات.زميلانهماوانما.مرؤوساوالاخررئيساأحدهها

..نبيلةبارةكلماتمنيستمتعوالمذي؟بلادنافيموجوداإنراللاالذيار،اسةاومعنى

اًلرجل.هذ!معصحفيات!قيقلأجريأنأد!!اًبخيكأ:اً!اًهن.تطوىد-هـ"را!،العازلةتكونأنيصباذ.يلغىأنيجباًلزوجبه

مدعوانه.الادابكطيةفيغدا.نرينهايمت!كو.را.فعلايجب:أخرى.نطيعوهييرأمرهو.مرؤوسولارئيسفلا.4بزوجهالزوجفم!،،

ابني.قالهيكذاً..فقطاًلطلبة4أسمئاعلىبالاجابةواًلنسصاء،ا)رج،لمنين!ألفاجتماعب،مجتمعنانجعلأننحاولنحن

الاديىمشكلاتفيسيسألونهانهم..عزيزتيياكلا:الاولىاتنادةفكرةكافحنااذاًالاذلكرمكنولا.فقط-ارجالأمنوليس

.اًلمراة!ئئخاهرحديثفيأديردهوأنا..والفلسفة.والزمالةالمهلمواةؤكرةمقاء،1واؤمنا،ومحوناها،لرأةاعلى،لمرجل

ه-!بمارنذه..المرأةيرورني!انلاوالفلسفةاًلادبعوكأن:الاخرى.فيالعاماحالانتانذنك.رينمختاولسهناذلكالىمضطرونونحن

الانف!صال!ية.أ،دياًاك!إحة،بمهوكماوعقولهـن،اًلنساءأيديممامالىيحتاحاهغربي!ةالبلاد

"وسبقى(بفاصكلينتهـ!وضجيج.العضواتضحكات)الثراءوتز/بارأةاتنتجاًلمت!دنةالاقطارجميعوفيوعظولهـ.ا!رجال

يتكلم(سللأمه.صمت.شبانلاصواتجدليدضجيج)فيجب،المضمدنةالأمممعبقاءت!نازعفيونحن.والبناءوالكساءوالغذاء

.لهوالليكلوأرحب،المكانهذافيسعيهـبلقيماكمانني:سلامهانتصاح:ي!قلازت،جنافانالعملعناراًةاعطلناواذا.مثلها.ننتجان

(،المنصةالىيتقدمطالبخطوات".."اًلبقاءتهنازع"فيتتالزموعندئذ.والحرباًلسهلمم

ءتربط-التيالعلاؤةعنأتساعلأنالاستاذنيبر-محهل:الطالبه-وبرلاًلتاديخ)خرافاتمنخرافةليسالمتخلمفةالاممانقراهنان

مثلا.اًلمرأةكحرقيالاجتماعيةوالمشهكلاتاًلادرببينكي،با!تعروالرضاالتطورهولستإنتلاوصمانالبقاءوسبيل،حقيقة

!ؤالتجديدلىوىآخرشببئايمنيلاالادبفيجديدالأ:سلامهالىبملمالىءمحةالىعتادالىثراءمنءظاهرهابجميعالقوةتز!د

وحرية.ايضا/غيرناأنيجبواكنه.يطربناانيجبوالاديب.الحياة.أخسلاق

ولا..و"غرناتطودناشماتمنهيع-الاجتماهيةمشكلاتناوكافة-المراةوتعرف،الزمالةبهذهزتربىهياذ،كيبرةؤوةللرجلالمرأةوزمالة

يتجاوولمها.اًنالصادقالاديبرششطيمتعرفأي.عليهامحرمةقريبوقتالىككانتالتالواسمةالدنياهذه

العربرحالادب"قاطعةالىدعوتكمأناًلنقادلاصرؤرأت:الطالبوالمدرسلوالع!الجدفيارجالاأخلاقوتتخذ،والكسبألازتاح

علمي.أساسعلىتتتدلا3المقدربأنه/ومنف!لا.اًلزمالةزربلاايضاي!تربىاًلمرجلانبل.والطموح

كما،أحدعئدموقفيبرلهتبسألاارجو:"مقاطعايض!حك"سلامهفكطثمالمدرسةفي-المزمالةيتعودحينلانه.مرؤوسة4وزوصرئي-!

هيالقديرلمةوالثقاؤة.اًل!دماء.أعاديلاقأني.الناؤدللسهبحدتمعاقىالزمافيتعود،البيتالىالاحساسىهدارضقل،ا(ختب"واًلمصنع

ف-ديرمبيننم!بزانيجبولكن.مغقلاًلايهمله!عظ!بمبشرى.ؤداًثالمدرسةفيالزمالة.تطيعان،1وعلهيرأمرانلهاًنيرهـقدفلا،الزوجة

عرففيالسنينالافوبينهمرينناي!فصلؤدماءهناكانذلك.وؤديرلممملتملبمكافاالمجامعةاواًلمددسةدطستا.واجباتناأوجبامنوالىاكلعة

ابهمومن-برنجهتغلونأي.معاصرون-ؤدماء-ذلكمع-ولكنهم،الزمنمنيئرولممانابوالطاوالتلهي!ذ.أيضاللتربيةمكانهماوانملم.فقط

،اًخناتونالعظيمهذافضلأنسوهل.العبميةالاجتمالمجبةاوالبشر+ية!هاوانما.المحاضوةاوبالدرسيننربيانلاولكنهما.الاستاذأواًلمدرس

-77الصمفحةعلىالمتنههة-!هالزمالةأنذلك.الجنهسينبينالزمالةمنالتربيةعلىيحصلان
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ففدافائااهمانمن:اً!مالان!نووذاًفال.ةانال!ورءلىسرو2طههههه

والقصصالةلممافدفؤدف!أفنالمعنى!اورهـسألاد!هو:!ل!مه"سى"سيسيلمد..هـإ..هـ?6!هي.ع!سر ...اهات!4!!ر!وو!!جمب!ء!سىسم!م!
؟اذنالانسأليالاد!هوما:ا!طالةء-ا!الصفحةعلىالمفم!،رتةءة-

اًن!وواذما،علب"لممواكةءدوالةقرأءعلىالعطفالاثرياءفيننعث3!زدنامأالذيالسلمالىدءاحينسنةألافيثلاثةمناكثرينه4ووبينبم

موقفمنو!كن.والاجضم،عيةالازسازجةلامنت!كلاتالفنيةبالعينننظركلدعوةمنا!شرففيواسىالقابالىأ!؟دعوةوأية؟للانننشد!

فلا.ءالاثويامو!فكلنولشى،انيالانسالموؤفمنأي.نفس!المذمعب؟بركانشفا،على-كطفل-إقفالذياًلحلضرءلملمظ

.وأ!صاواةدلعدلز!فحوانما،انت!دقزطابويرج!ا"الحبالى!!عوحينصزمابنيمالعطالامامهذاانصىارهل

كفأحهونكافحاثشعباصسماهرنحهىأن!و،ادنالانس،نيالادبالعفةينسلمواوأن،إحبواانعلىالناهر،برءض،للسعادةأساسا

نلق!!ءماارحمةاكاه،ت4ءلمبنلقيولا.صراخهونصرخ4بلضوتالماًنسى؟وهل؟سنةالفنحوحزمأبنوبينوبمينبم.يحبونمنمعوالشرف

اصدقه.القيماتللج،ئعؤدالمرأةأنالىأنشه.*وبتخلفيعزوصين،رشداًبنا،خوالعظىم!هذا

((مكيانهاالىالمنصةعنتحدخطواتها))اشكرانطاهبةبشؤونتترتتغلولابالمجتمء.نختلطولاتخرجقلا،البيتفيعليهاضرب

؟جد،بلىؤالى:سلامهرشدابنوبينوبينبم؟الدو!ةو،ظائفتملأولابكلم!اقترفيولاالرجال

ايضا.سنةالف
المنههة"من.فقتربج!ديردةخطوات"

دغ!..بئدب"ا!،نحياةتقرنأنك.النقادابعضعليكأخذةط،لبالذ"!اولءسورأدقدماءهم،غير!"ظتبلوءضات!ؤلاء

صالابىبب،س!ةأما،فقطألأدبيادص!لىذقد!في!أن!ح!أننأوانثرهـ،وا!عه!لالض!!صدلمتاليناويتحدثونعصرنافييعيشون
..ليمست.كدفاأونسيناه،اكك!هانيةألانهالق!يمالىتنبيهناوبرجاولون

بضرر؟قراءهنصيبثنكالتاذا،ولهالنافما

ومعصك-وأجيبك.الحيويالصؤألهذاعلىأشرك:سلامهوواًبقي!ةال!رةانمأو،الجديرتأوبالقدر!اد!رالفنالادبفيالعبرة

برصهيتجطبهـاقيأترلاهلاميا"خاوقاليسالاديبان،فأؤول-النقادونحنايىضايحنا!تيالاجةماعيةأواًلاذ-انيةق!بمة".الاديرباوالغناله

بما،الانسانيةمنقصة!والفنانأنذلهـك.ا!فنيا)خلمق!ية!للالىلي-توكألك.اًنسابينوانشغالصتنفيالفكرةوايراهوربادل4الي

الحذيهوالفذالكانبلان.صعباأوسهـل!يكونأناًلادبفيالعبرة
الادءبأنآي.وبيو!وجيواجتم،ع!قاريخيتراثمنفذيهايرتسجمع.بة-..

زمنيسةزةخرةوشتوىواًصجلأهاعيتاريرخجمطحماع!و-بهنهأيرعينتىنصان3-والكاتب.لمنط!1!وألادبفيوالوضوح.والعم!أنيمسبيني-مع

.-....ادقارىءيف،مقبااول،م!موءتدكلا.ادفاهـمال!لبهـوالوأضح
لانسانيتهالمعونةالخ!صهلأن!صهدهمنيضحردلأ؟كأ!احينوهو.معينة

...."مكانه.لىأا!هودةخولوات"أنفكو:الطالب

ااًثنأضوغفمةهلخل!حققنك!ولىفئنبلقارودنبمابضمنهالن..لا!-تجردك،ولذ!رخي؟آخرسوالبري:-لدمه

هـ-نيربالاسنصنرلأنزهءةطيعلاازناافح،وبدواهـ"،ومن.ال!كط0((إلمحمصةالىنقةربخطوأت))

منبهخذبربخوما.حه،ته!!الامرواقعفيالادبربروؤثة،ت(لان.لهح!بماائ!"ومهوفما،العلميبا،-لوبألارر+تاذأت.4كهاأنض،هـت.:طالمبة

.ءلادبفييؤلفماالىينتقل،وءيشهودنياهمجتمعهفيوأوزانفيم؟لنقد1وللادباًلعلعي

!صوحىينطهمؤدفآتأمحثلماًن،الى.*بل!ذأ،قماتأنلبم!بقوقدفيأيجملتهفيالانسانمةالجةآنهعلىألادبأفهـمانني:*سلامة

ادقيمةو!ه!يبلغ5العظيمإلادربهذاألفه(كتابهناكليساذ.حيا"فهوالطب.اوادأير.ءادجفنوالك!يمياء.البناءيرلعالجؤنؤالهـ:دسة.ءليته

2.حي!الهتبلغهماالانمم!،نية.ؤ،و.تفصيلالاجملةالانى،نإورايجفتالادبواكن.الأمراض،مالج!ن

"فتعد"خطواته"نتكرأ:الطالبوسائر؟ألاج!ماعيوالموؤفسيادرتوالموؤفالفلسفيالموقفيزن

آخر؟سؤال:سلامهابمر!أنأنىالمعادجةهذهمنى6أنتدحيت.لافردالبنثرلميئاواؤفا

اكصة"الىجديدةخطوات))أنألىءوانتهى.الينوفيادنياأوفيالم!تمعفيالفردهذاقبمة

النقديةدراستهفيجيبمس!ننرالانجليزبماالمستشرق"،مول:طالبةقصةموضوع!وكانسهواءالفرد!زرابرموؤفا)قارىءانأموق"!اؤ،رن

فيتجديدكهي،اسلوبكفيالروحب"البراعةانمصرفياعربيادلادب.انسانربرةأوءقي-لأشةفف.مباو

-؟ال!تعبيربهـذاي!قصدفماذا.المغةاما:يسألالناقدأنأبمما،ءالعلماكقدهوللادباًلشليموالنقر

هـ!امال3و.الرياةسوبم!غايةللحياةليسأنهالؤاًقع:سلاء4فيألاقب!م!العملهداقيمةو"ا،الادلطل"ذاالموضوميةأ!ظروفهـكبما

،اجميعهبانم،وا!:لاغةنوالقوالادبفاللغة.للحياةوسا.ئلهـوالمحياةعلى،!ضأم،والخبرادصمحةوأووياةالىيردعوهوهل؟المحتمع

نتعلمفنحن".ابفضطوالمكإنرةا،ولىلترامالاصلهاالىتياًلمح-،ةخد"ةفي؟وا!تروالموضالارز*اار

صتوىالىيرةاًكهاؤ!نصلكبئبالثقاقةونمنىالبلاغةونمارلىالفنونو!-و،هاودلاقىا!*ياةم!تبءنا)"في!بثه،وأذناًلرفبعواًلادب

اهمالىءياةبلاغةبأنادقولنكررأنالىنحت،جلاويذاك.ال!بياةمنءالوهو.انسانها،بمونبئن،الانساقأؤت،عو!و،ا!*ونطبيعةءن!الب!ت

وا!تفضيلبالاواويرقىأجدىالح!باةوبأ!طوأن،اًلل!ةبلاغةمنوأخطروان!بشرالدنجآوتريدال!ر،مة-القيمءكانلتأخذادبمرإدةالقيمابتكار

واجدىأنترؤطهوالحجماةفنوأن،الك*،بةأساوبمنالتعايمفي.وسورأدةجمالا

.ب3الكو/هذاعلىانفنون؟الادبؤبر،لخلمودمنؤؤلهل:أب!ةالطا

فنوننساا!يهنوجه،هدؤ،السه-دةإفةارشرالحياةجعلنا،اذأالظسروفءبهطورير*غير.هـواذ.خالداشيئاالادبل!بسسلارو".:

اًلقداسةتلكجميعهاهدهعنزن!3اننستط"عقازها،وعقائدناوءييمناكدا-كلمعفيهيحلمدولكن.الافرادوسيكلوجيةالشعوباوحاجات

((اًليلاغةؤن))ثعندوبرمود.تغبير!اأولمحهاتنقصورينرءت،.ن!!لاكجمماإء،ربأنالىأدلم!،الظروفتدعوققد.الالمسانيةنزءتهوووواحدشيء

التغرأنثهرفلهس.تغبرتكماغروبره.الؤونجميعمثلتجري!بي!افناف!و،أور""ءداداأواستعماداأوطآغيةطبقةأوفاسدةومحقيررةسافلاما*(

.ارن،ءأواكحتأواـررهمامثلز،عصرفيكئيرة!وقاء-(حاًثنأووبوانقثادعقولويحركيربرزهكيءعينموضوععلىواءالا!يركز

ؤ!ه!أ!فربيةأ!لاء"علىارنةطور!راقتطبببمح(ورة-/جيبءتررحبوقدماقيمةفتزول.اجلهمنوألفكأبالذيإزول-.ا)-ء:بوؤ!.بشأنه

.ىالم!هذاحدودارنزعىةهدال3بعدتقىولكن."-ققتؤدالغا/بئلأنوألفكأب

دطرك!كيافرزأاللغةهيما:لطالبة46أزوموضوء4وهدفهوء.وانهالفنانصرمةلان،الادبربفياًلازش،زية

تتتنعلبر-؟ولامعافي"،ننساحولاكلما.فهاتتن!لاالتيهي:سلامهتعكقأنبرصحكلم"هوبر"ه،نالاهـريرء!الأر/بؤ،لأنوسقق.نيانهتط
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جميعانالواقع؟يرضماربئو،اكلكلثةاهذهلمب".عمن.منا؟فيسهيثم.واضحةفروقفيالمعاننيتؤديالتيهبمبلفربأوبعدجمن

سئابئللنعلسنببللمتيئسض:دلراأبع،ولىو.انققمقئ"ذهنيضذيتبنسائناتتأناهم!يماهـ!بمابل.المنمدنننناليهارادننابنالنتمالشحهجم!اًدثصميرلةالاغة

اًلا"لى"نحو؟خر".نوجاًلانسازباًلمعنىلهذالكانالنضجل!"نأوالحكمةاًلمتزايدةاًلنارويةالحاجاتتتطلبهااًلتبماًلجدلمبةالكلماتلاختراعايضا

شخائ!ص.منبدلانسائنالسعادةسببمنه)ولكان،واًلفأط،الحسفةآللاةالىنخناجالحسنالتفقيرنفكروكي.ادمدنينإ"ؤلاء

.ش*يت!:الامالبدهـاًمصراًلنأتضظأانننثهنثلامعيناممنىتؤديا!نبرالدقثهاًللمةأعنبم

"اكدوةأز؟هاءإملنءوسيقىفاعل))الاصلب--ةالالوانتصففلاافقةالافةتكلنأن*برجبوكذ!ث.المورش

،("نزبحوا!أرناتدخئنيقعمالموسالفهايركأ))فا-مصي.بينهماالتياًلنهلالاننناتنقلأنزرنمطيعنبل،ئمالابءهأدإ.والاسود

...انيزصلمليل.معامهمنا.نأتألكمآالإلىءتثدداىالاخطمزطلمقأتمالبلاعم"ن

عظمم-رحننانهحقاهم.تض!
....عو.لاعمرب-قىبلاغةلناتكونأنوي!جب.مصادماتمى-رااخرمنلونانميز

أخي؟ياهومن:فدائت

،اًدصباحمنذ4راز3مذأقرآاننى..أخ!!هبرا!مو!س4سلا:!!االاولىنمافيإ،تكونوأن،ارءووولخططببىالعواًطفمض،طهـبةعلى!-ت!تصر

...بهايرادليلملأغةلاير"الاولألاساسهوالم:طق/صءجمجو!كذا.ا)فهم،!؟؟

طرد)وم4ءممه!كطال!نرر،تودعأله5"ورى.0تت،ىأريدضالاأكاد

.........،و.يردنمسىألممىيرأ

.ايثورةقياميعلقيروليو23ؤجر؟كادوق

؟الظزئءن،موبأوماذا:اأةتاك؟رأيعأفيالغغالىختحسهممأذاًاًلمطال:قي

"سلاءةصوتبر:دأ))إسهع!ما..يقلسفهااند:التاعالمنمغي،بانحغعاتغهصمنحط،المةبتمتنمئعالغةا.تتفاعل:سمه

احتلاؤ!ءلمىأجد!،57!ا،7،91فبمابلادنالاحداتاعرضحين)المجتصعوبببنب!بنهاي!نمتعأ.فتطودحينو،!مم!.تضطورأنهـ!أيبارتقإئه

ب-أحيلبدانحداداكان؟591الىالاولىفالنهءف.نصذذبيهاعغبدبادننبر*!مسهكلاد،ؤنالذعهناليدبينكم،مغعمستوآلظائفتسمجكه!اًدصادص

نأأوشكترجميةت13حرم!رنيققد.والاخلاقا!"هـ"الىةفياز!ياداالتيالاثرية؟الكلماتمناللغ!ةتخلصان.هو-والتطور.بهوبرضت!عالآخر

،.ال*صرثرو.نمثىإحبتوهـيااًلمحهالئؤ-صدكما.جهـضمألىبلادنا،يعيتغفي،مغنالغلزاًلمح"ضلببعمنابةاـلمغنفا.القادبرببءتكلمنارولاصنقىتسلمم

والسفسوانزءور-اءوأصبج.،ترتواستميتلقدالاحزاأاواستحةتتتممعأكانتالحعرمنفأساؤىممسنودءأ.ؤ"يمصمءذاكوءح،ءمرنا

كاتتولذا.بالموأممائأباًحتقالهدوعئائقمملأالىاوء"وأنايرءضئأتمتسصااةينقبعأيسضمملونهااسلاتم،كاناصنصزنكءقوامبتة،سنةالاؤمقباد.ثممان!آد

التذصعب.أمزلاءمنهيةعلىوالسصقمقناؤتراءقممالاغلبفيةسنةالاتنادبمةفبندبرسصممقمكاناًبىبتوننامتهصح"بئ،!دنةأللحمازكأ

نهضةفيمئأب،ألانصنىاًلزورةعدايةمنأئت،الأانياًأتهصممأ"لموالمهمباحالرادتدمأنمألهرصهمهعضقتولتنتعدواصمهحفيدذمومام

فيماضينزلناماالمرأفقجمعفيبنأئجةانشائيهنهـكصلةوهي.الشمبالمىوؤدبم!الذيالنصنيالارنباكهذا!:،ومنا-لمفاناببدهواألكهربائي

بالمستفيطام.التل،بئعزيبرلذلوموأنا.نهاقيلهبركوثئلنالتالهطريرقهالناتصبدتهفيقدإمظ-أدتهات.نسنعمأنلانذاذلك.اامثحدأواًللهمقاة

نماًلديى!ببنالاأنهالبدعبوأحس.5691دبمبربسألسبمؤتاة.أممتحفةد.ةياديدصد"ات

.يبىأهلا"القتاة5هذوتاريخ،كرامتهاليلردبعب،مقممالذناا"ههاه+،شترد"يعمدخطذتاتها"أنئزمنةاًلطالبث

الستاسةفينرد.واصتلددمقلنهأكبرقانه.-والذتظالالممعالامصرثب"المنعمةنحوحمتات"

لث-واتعشرمنأكثرمنذأنيوأذةيت؟ءةرالهظ!صعالأرثمفيالعألمنة؟اًلانسانسلأونفي.ت؟ثرأن"كلمةيمكتاههح:طالنن

الفنماةهدهأنتموتريرتدليليفيوغلت.الأنافدهـهلىأروء3الىدميعم،جبغء"ءكأفيأتنأظسيدقتخميعأنافلو.دلكفيسصنصلا:رحمه

ن"تمعبىبربزيدالاالةازننحتيممنوأن-تاميمها.مصررقيارةتفكطتأعأس-تاثم،وآأبعينالداسعنمأووالادبممناللامنةمناا!تمبتفر

رئبسنن!ألأنهالمصحفتينلا*!ؤرأتوبعد!أ.9ظهرةاًفيادرامفيطبميةتعدحالتهاأنلهاؤ،لاللإيبشارتاسةؤلمما،توتراًاوتوعكا

عبنهاًلمهسلمبئالحلبيءةرئيسفأجاب،انهرودماتئاعئتعنآنداذااونأراء!التنسقررنةغ..سنأنا

هـين!ألامتهالىءاً.ءهاتظروأنههل،ليتأنيمةنراً/بئحقو""4مندليسى

صصصتقبيهل.بالمالتلببلنعثه*ىلمآنبمأكردوننتييت.96.91ءامءليهاتسعمنني"

دفا.بفلأدزاًلتهشنعالدوتعمعنعقدد،اًلتيالانااقاتهذهبمدوخاصة

لستح!لىالازء،تدلزهانبأم.أتهازمامنكثبراً!صنحلظالذهلاًلننصت!هأت

بمرلعالم!ب!ةقؤن!ضقخعط!ل.."لتقدكودمةلةاًلامنلجاجانبمكاقبمببلالعلملي!لازرنجاونعسصهالىاا،طوات"!اكلح!ة

فيفتوئرالئواذمةدمبهدعندثم.الصناعيقللحضارأالنتتيةةستضنننص.

!بمالمعفاكن!لىق-وهكذ!رألعيعد!يينهم!ألماغوعلومرهبئنجحتلحضاقدرثااللهيرب!تهاًلاءيرقمارع،ف!3

هـ"ل"الهـد.إمقراًطيالانسانيإبنظام،الجمهـور!"أبرد91ع7فيانذاوها

!-...حرنئحبعلص،-!يره!ئمداًنةببمااًاك!نبافصبىةمن

اهـىأفءصبلبرةصنةابشخها!ه،ما.نوالممنشتزبتااطفيصمرؤمتومتد

،الألم!صط،ووش!فال!دهإج!صباصعلاحاانسا!اروا!ء!ممون.و،عةغلمتاااكئأا34نهمينلتأاخ!ؤفإاً!ط"ب(كل

ث:،بتاوأءصبج.ربئالتسحفوزنها،ئلوفمواستةالمراسستقلاهبو،والممماال

يعودوالمولان!،جلإبرلمدانترقلمالهم!،!قدالأوتعلانلم،تملمةئدونيعماونانادلموحر،سه

وأقوادبرب-4اًو"فاروق"أةثالالمرجالمنالضسبسةالطرريجد!!

.(جواسب."

بموسيقى"الصوتيننن!ئي"1جه*!مااًووةفينء!!/تروفي

أروعءنصدقفييعبرانه..سلاميا: "ضنمهده"الفتاةصوت

ع.حياتنالحظات وكفاحنا...:"))ءروتماثراالشابصوتأ-!.!ومحر
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زيرلماد،اًواعااخءرأوء)مااوؤدرة"اوحكمةقديكونلىماتركهالذبمروهذاتأخذزنيليتها..ست،ضورهالهصءصنءصدلمقتهاأنتقولماما:الفتاة

.السلاماًوالضءراًوالتروة!ي."-ا"

انك،لكنقدهفيجرء،نوصطالمجرىاستسقاقال:الصحفي!ة.العمزكرهصهل!5..حقا:المتماب

ألم،زبئلقكليركفأ."،نيالانطالسملوكاختبطرفياقيلمباعا!العقلزؤثر!موسبورىفاهصل)

الازضين؟بينأذن7أ("ككالمسبالىةكلحوتا))

بزحالمسهاصبز،ق.يرفيمت-صاونطريفيىالادبرانجميعان:سلامه:"ارجلالصهكأيىمستإرا!أ))كأابطدقلبوهو،ررءألته:ةالهصحفي

اروحأؤكطإفئدر،،ئي!ؤلاءكلانواص*!.بوذأ"ضبووألمهبمح!روأعرب:موررسسلاولواًج،ب؟اً)ولتصبوكأترو(الىاًلى*رريةأ!رأةوصإتهل

والشرؤء.وءإرصاهقيوال!قالمروءة.مهماور"تا،،ث!وتفلهـءبمعلىهممعاحياأ!"51":و؟تتمم،اضالىبلادزافيا(رأةوهمدتلقد:ل!لأءة

الم!:ىانسىولا.الى*ونوجلا!قىا!طببعةبحب،!ؤلاءعا!زبادةواؤمن،ايىو:صل-تأكأهـهم،فياطمعو!*ن.تلآينخماومينارمضذ

ر-لى.الاونء،نرءوجهاألىتيألاح!باءوموك!،ا!تطورنظربةفيالدفي!ؤ-جميادفي"أألى!تء"-"اتكألالدها"قيردجد-تة!وأزلجن!نؤكااطهع

وشرف،الاءوروكأووهـاسقى،المرأةجمالؤ!الدينيىالمعنهذادلاجاز!دولآ.ط5ألاؤالأءفيو!جهيمفيأرجلطرإإق،،رو-ءاوو؟وء."،زءسفانهـاع52"فيص

اًأء*ورةان.ورءإون-رؤولىجشوء،ز!يويقيوتوأؤمن.اًلاز-!از-قى0":،،بضىيءئالرجيرةه-زالا/جبوأ)طارلى"لزواجصرووقوكدلذ

.وهـل،اء":،حأقبإليقظةعمداراطسر/بىيلمجلى-تطلالتيالوحيدةد!تلاط-الأخصولىاخهراإزءرت!التيالىضءكأويندأء(أر!?!يىقى

اًخرىوبركلأمة.الانسانيالانسان،تو.لسمشويصورة!الم!م!،ءفياكوم؟امعةاب

وافص--،ءفلا!!ة"منت!ويبمنالازسانية.هيايمانيبؤرةاناقولأ!وربديرهةأصلاؤت،رونآلاز"قالةخرةفيا-صظر!،ةصجةهـ!:سلاءة

.وننترفولمج،،لورصمةومروءة13ءودنئمج،ءةمنتحويوبما،وادباءقل-بفيا،رأة-ررة.ن!دز!أاًلىة!طألء*!ءةؤ،ىالجدءدةاخلاقظالى

ألرجلابتعسامةلولا،ألاخمبرسىؤأنيهـءأنسوكدتةألهصحفبةوأ)ذي،ءهـخأوتأوا،أذأءعذودوهـو،ءمغيرةلي-تالهقا-بيلىالرج

؟ؤرأتمااخرما:ا"ؤقاتا،الىورظببمتعدآلاوروبر-ةزءيلتهاألى؟لمقارنةاهربرةأةاً!،تاانليهـشاهدإتياعرفه

موسىسمهءنكأاببروؤثت:.!*لملامهتصط-دفوه!ه!.العالمفيتحفظائرهن3واوأزضلمصاورءيملتا3رمامن

؟ء"ف"ضا!*كأ))الهصحفبهبة..وامانةنترففي!هوتيس!!الزواجفيالسم!ادةتحقبقالى

زأ!هـنتابكفهاانةكريلاذتاجيدراسةانه:سلا"4ما:اًا!أرسفيأنجنستعل!غالمدعاالذيللرجلقلت:اًلهمحة-كأ

؟3!ءت"اواخرةالء-صفيةاًمكن.اداً"وطنس!بة9الترب-ة"مادةءليهاتبيأن/5*نالتيالاسسهي

المحىرأور"ة!لمذهعاىتعليقي:سلاء!ه!:ؤ،جالط؟الىكأالىدرمناهجضمنادخالهـ!

؟كامص""ءـ!"اةاًلصح"مةالاوهـىالمرا!حلىفيوالاصتلاط4رانبااءضسيةالتربية9:لصللأمة

-.3!أبصدريلاوعلى-صظ-الإمتل-اًموتأن:سىلامهالمراحملفيذلكبعدو"ور(!.نالابوبرمنابىيتفيوت!لمم.مالتعلبمن

موسصقى!!هـصاكظيفةبرألىءتبوزعلم.برعلمأفيحكم،ءاساتدةأ،بىيعلىالعلميا

أس-ء-لط.مهرجينفيعارؤونمصبؤو!ون؟نربو،

العالم؟فيامرأةا!ظ!!ىمن:الصحفية

!وهـ!لىا.مهلةلاتءؤصنالكاملةا-صوعةا-اءلايرمبنليلألاو!!"ك.!ةواحدةاءرآة!ضاكلميس:سلامه

!-درالزىا،إصرءكأالقحا"رىالعرلمالكلا"2مصخلمكةمنالخلأصلصددا-00-000003،02...-..
.بة....ودلم*ك،"ءدوءأكونوود.اءى!كبماعر!!لادكطالاولىمهالمطبوالمراه

إصوروسور-لملأمهى-نا80!ور--4بتسى:رفيابناءهـساتضدما"فىأةل3و:محذديوهذا،عطيم،حبام!هالموجدتلاني

زىالاذشلما!.قوالمى-،بمرص،لمنوسإصرىاا!ت-سق.،تى-3اًلاصطقآتطةطر-قر!موزدسمالدنيأولزرهؤ!أدهصع،بلمجاب"كأوتهيئوم

صى،دح!رشثديمماوالعقادعوضولويسىديالولىعليبهـاتكتهل-؟جهيبعرفتهااتيأالثانبقىالعظبهةفالمرأةلذلكو.عظيمةامرأةهـ!سؤطوالس

هـنعايىةمرتبةالىد،ولادهـ،تصلىاناسضطأرتلانها.روجإ!هي

وللطيهفلمنكناوبمبدووإاكحلأ!ولفهؤ-ءنحهااسطع!أاه!ووديعجىفهلسمهماحمهدفوازرالسحرتيالطعامطبخناهراة-الاولىاوظي!ايرءكللانديالمجفعو!ي.ا!ةربء"

والمفكرينالادباءوبؤجهة،صضريموحل!!العالىومحءود.ضايخلكطوفتحالمهـلكفلفي..يشبعلااوريأ!!مضىيربكيثنهيف4فيواًلاسرأف

فاتهوغداسموسىسلامهءنكتعوأص.الذاالعر!حينقادممجة!مع.ؤيولكن.غيمةذخونأنالمرأ"على،نجتضالمجفةعهدا

رر!سرطغالى../.انإجبارأةا.اننعرفوحين،العمامةاإطاءث!فينشترككيفنعرؤط

-....العظمةزجدسوفحب!نذاك،ائعظماءاهدافونهدؤ!لرص،لااعماليتعمل

*ء*سس!**-*!بر**-عع!*-سح!حمحح!مجحم.الاننجدها".ااًكثرالمرئةفي

!5ت؟اًلكبي!ر!لمكانبالمجاورالمقعدطىآ،نالذفيوان!اب:الهه!فية

!!!!!!لم3-4ايرازور-ةألانتهمازاتءوسىسلامه4في؟روبرت"اةوالحبأحبادن.)1هو

هـضط4)يمسوا*ذيلإرجل4تؤ.-العالماًنر،ءجم.عفيالمرأةحققصهااًلتي
فصدوض:اراقىم.4!اراةا!حققهالمالتيالا!،رافهي/ما:هـلموءفيراسهالاب!بضالشعر

6خاصجثا!لم،-،*3راهـلمح!سط4..؟نظركجمماالعربلآ

.للعالحلات."ممثزةفدعة؟،شءميهاقتةتروووا!وبءبئأبىلملادفيالمرأةينقصاًعظمما:سلامه

-/لزسعارمعنك1?ساحئةمياه4ت!ددا!ءلىةقادرواء"ةض!و!جم!عهتاذاالاذ!كتستطيعولن

هصعدا.نص!يتانءا+5.؟لرثئليفوناى4هذاإكونوشوؤط.الجوعمنخوفبلاالما!ماوامعالم!نةمنموقفها

0555551ء؟الفرء!.ز،-كماءالىنر!تهظرةالمناؤص-،عجمةالحضادةبلادناتعمعمدماءهـكنما

69794:عىرط.حس!رو)7د1وتئايم2صاساياآصلتابردبى.ويرضتإوا،ممإواكيوالفتباتالث"جابلمجميع
:نطابطاسالرسفلنطكميهالرممثى؟اًا!ماررجلهـومن:الهصحفية

71"33ا+أ+ماءكاعامي!لمالرجلينا،قالا!،برذاددثهـؤمن4ا،جادقادغبحمب:سلامه

؟2صنصزلصنم!صط،+ه"ء،1ءمكا!ء5"ةغط5رهـدتجدادفي،ااناي.منطبرأخدوو،كئطرااالدنبرعماك!الذيالعظيم

طس*ء*بريريرء*-*-**بر-**بر***هعم*.ء*ء**ير،لم.لهاترك"طاؤلعلبهقىتوانف،تض-سولىمبهكمصثثتانهاعمرهانقضاء
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